
№2 ЦЕНИ НА АКСЕСОАРИТЕ КЪМ СПАСИТЕЛНИТЕ ПАРАШУТИ  2023 год. 

Наименование на аксесоара Цена 
без ДДС 

 Цена с 
ДДС 
20% 

Стоманено въже ..................... 1,0 m / 20 kN      52 лв.      63 лв. 
Стоманено въже.......................1,0m / 40 kN      61 лв.      73 лв. 

Майлон Peguet ...........45-55 kN        35 лв.      41 лв. 

Майлон Пежо  100 Kn      64 лв.      77 лв. 

Ракета с жило, капак, юзда и опорна тръба       2368 лв. 2841 лв. 

Ключ за запалване    139 лв.    167 лв. 

Електронно запалване на ракета (TOUGH G2) 3127 лв. 3752 лв. 

Учебна ракета за ел. TOUGH G2 (задължително при 
поръчка на електронно зпалване) 

   389 лв.   467лв. 

Нов супер лек колан от кевлар 1 m 25 kN 45 гр./л.м.      78 лв.      94 лв. 

Нов супер лек колан от кевлар  1 m 50 kN  85 гр./л.м.      93 лв.    111 лв. 

Кевларен колан на роло 100 kN за 1 л.м.    186 лв.    223 лв. 
Внимание: Нестандартните дължини на колана се 
броят според цената на метър, както е посочено по -
горе 

  

Стоманена пластина в пластмасова изолация 1 Pc      18 лв.      21 лв. 

Стомамено ухо за въжето 25 kN      20 лв.      24 лв. 

Стоманено ухо за въже       50 KN      25 лв.      30 лв. 

Държач(стойка) на система №1,1    125 лв.    150 лв. 

Държач(стойка) на система  No. 2.1 включително 4.1    139 лв.    167 лв. 

Държач(стойка) на система No. 1b, 3b    125 лв.    150 лв. 

Държач(стойка) на система No. 4 ( 2 PC),No.2,2    306 лв.    367 лв. 
Подложка № 4.1 (4 броя)      32 лв.      39 лв. 

Държач(стойка) № 6      93 лв.    111 лв. 

Държач(стойка) № 7    139 лв.    167 лв. 

Държач(стойка) „L“ мека опаковка B-B2      55 лв.      66 лв. 

Държач(стойка)  No.: 2,0   145 лв.    174 лв. 

Жилото  за ръчно активиране се доставя в размер от 
1,5 до 3,5 м и е включено в цената на системата.По 
желание може да се монтира втора ръчка ,заплаща 
се допълнително. Внимание !! Не забравяйте да 
упоменете  във вашата поръчка  дължината на 
жилото за активиране. 

  



Кевларен колан на роло  25 kN á ….1m                                                   79 лв.      94 лв. 

Кевларен колан 50 kN / 0,6 – 1,0 m      (двете страни 
са подсилени)                 

   111 лв.    133 лв. 

Кевларен колан на роло 50 kN á…..1m                                                        93 лв.    111 лв. 

Кевларен колан на роло 100 kN за 1 л.м.    186 лв.    223 лв. 

Стоманено ухо (накрайник) 25 kN 1 Pc.                     18 лв.      21 лв. 

Комплект кевларени колани за  Storch +карабинер                                                        581 лв.    697 лв. 

Комплект кевларени колани за  P-92 Tecnam / 560 kg         
вкл. карабинер              

   576 лв.    691 лв. 

Kомплект кевларени колани за  P-96 Tecnam / 560 kg         
вкл.карабинера 

   607 лв.    728 лв. 

Комплект кевларени колани за Savanah,Zener 705, 
Bingo,  вкл. карабинера 

   649 лв.    778 лв. 

Комплект кевларени колани за Skyrenger, Ninja                    
вкл. карабинера 

   888 лв. 1065 лв. 

Комплект кевларени колани за 560 Kitfox                                
вкл. карабинера 

1338лв. 1605 лв. 

Тръба за ракета                                                                                           198 лв.   237 лв. 

Допълнителна,2-ра ръчка за активиране на ракетата                                                              506 лв.   607 лв. 

Покритие от ламинат на изхода на  ракетата          113 лв.   136 лв. 

Контейнер цилиндър(за външна употреба ) или 
мека  опаковка ( вътре в самолета )                                               

  649 лв.   778 лв. 

Опаковане на единица GRS    (Метална)                                                                      87 лв.    104 лв. 

ВНИМАНИЕ: За всички аксесоари по горе,  не е 
включен транспорт ,тъй като се предполага ,че ще 
бъдат поръчвани в комплект с парашута .При 
евентуални отделни поръчки на аксесоари се 
заплащат  транспортните разходи от 50 € до2 кг. 

  

 


